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DE MOSFLORA VAN MEIJENDEL. 
(14e m e d e d e l i n g van de c o m m i s s i e ) . 

ZEER tot mijn spijt moet ik, door verandering van woonplaats, mijn medewerking 
aan het Meijendelonderzoek afbreken. Het onderzoek van de mosfiora in dit duin
gebied is nog lang niet afgelopen. Niet alleen komen, er nog telkens nieuwe vondsten 
bij, maar ook de oecologie verdient nog ernstige en diepgaande bestudering. Ik ben 

er van overtuigd, dat nog verschillende interessante waarnemingen gedaan kunnen worden 
wat betreft de standplaats van sommige mossen. 

Zo heb ik reeds nagegaan, hoe dicht Rhacomitrium canescens de zee nadert. Het was 
me n.1. opgevallen, dat dit bladmos veel meer in de buurt van de boerderij (vak 69 l)) 
voorkwam, dan in de zeeduinen. Nu vond ik een grens, welke liep door de vakken 4b, 
47, 57 en 58 en wel ongeveer evenwijdig aan de kustlijn, en hiervan omstreeks 800 meter 
verwijderd. Natuurlik dient dit onderzoek uitgebreid te worden, en zal men hebben na te 
gaan, of deze grenslijn voor het hele gebied geldt. Toch mogen we wel zeggen, dat 
Rhacomitrium canescens van de binnenduinen naar deze grenslijn toe steeds schaarser 
wordt, en niet dicht de zee nadert; en kan de vraag naar de oorzaak van dit verschijnsel 
gesteld worden. Is het door edafiese invloeden (b.v. chemiese samenstelling van de bodem) 
of door atmosferiese (de vochtige zeewinden brengen veel keukenzout mee!)? 

In zijn B r y o l o g i s c h e a a n t e e k e n i n g e n II herinnert Fr. V e r d o o r n aan de onder
zoekingen van Amann (1919) over de chemiese reaktie van het substraat in verband 
met de mossoorten en mossen-associaties, die er op groeien. Amann gaat uit van de 
veronderstelling, dat voor de Bryophyten de ionisatie-toestand van het substraat van groot 
belang is, d.w.z. de al- of niet-aanwezigheid van vrije H- of OH-ionen. Het bleek nu, 
dat er, behalve mossen, die in dit opzicht i nd i f f e r en t zijn, vele andere mossoorten 
voorkwamen, die of o x y p h i e l óf b a s i p h i e l (resp. met voorkeur voor zuur-of alkalies-
reagerend substraat) öf n e u t r o p h i e l zijn 2). 

Nu zijn in 't a l g e m e e n , zegt Amann, dekalkrijke substraten ook dealkalies-reagerende, 
die dus vrije OH-ionen bevatten, en begroeid zijn met basiphiele soorten. Altijd gaat dit 
volgens hem niet op, omdat deze OH-ionen ook hun ontstaan kunnen te danken hebben 
aan de dissociatie van andere zouten dan het calcium-bicarbonaat, b v. aan een magnesium-
zout of een ammoniak-verbinding. In deze gevallen is het substraat wel alkalies-reagerend, 
maar is dit niet aan de aanwezigheid van de kalk te danken. Het voorkomen van sommige 
mossen zou dan sch i jnbaa r van de kalk, in w e r k e l i k h e i d van andere alkaliese zouten 
afhankelik zijn. Basiphiele soorten zijn dan ook niet noodzakelikerwijs calciphiel. „Dans 
la grande majorité des cas, il y a cependant concordance entre les deux categories." 
Calciphiele soorten zullen dan ook in de meeste gevallen basiphiel zijn, en calcifuge ge-
woonlik oxyphiel of neutrophiel. 

Nu is het bekend, dat de oude binnenduinen kalkarm, en de nieuwere buitenduinen, 
waartoe heel het Meijendelgebied behoort (zie de Geol. kaart v. 's Gravenhage kwartbl. IV), 
kalkrijk zijn. Volgens J e s w i e t (1913) is het maximale kalkgehalte der binnenduinen op 
10—20 cm. diepte 0.068 %, en het minimale gehalte der buitenduinen 2.634 %. Of nu 
ook deze buitenduinen vrije OH-ionen bevatten, zodat er uitsluitend basiphiele soorten 
zouden moeten voorkomen, of dat er in de grond noch H-ionen, noch OH-ionen zitten, 
zodat we neutrophiele vormen kunnen verwachten (en voorts basi-neutrophiele of ook 

^ Zie voor de nummers der vakken en eventuele afstanden: D. L.'N. van 1 Julie 1925, fig. 3. 
2) Dr. S c h i e r b e e k maakte me er op attent, dat de naam a c i d o p h i e l beter uitdrukt de voorkeur 

voor z u r e grond dan de naam o x y p hi el ( = voorkeur voor z u u r s t o f ) . Ook mij lijkt de naam acidophiel 
beter. A m a n n spreekt echter steeds van oxyphiel, welke naam hij schijnt te prefereren volgens 't geen hij 
schrijft in R e v u e B r y o l . 51, p. 35: „ on pouvait en distinguer d'autres nettement acidophiles (ou 
m i e u x o x y p h i l e s ) ou basiphiles." (Spatiëering van mij.) 

Ook H e r z o g neemt het woord zonder kritiek van A m a n n over. 
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indifferente vormen), dit alles verdient nog nauwkeurig chemies onderzoek'). Door het 
hoge gehalte aan kalk lijkt me het voorkomen van oxyphiele soorten voorshands onwaar-
schijnlik, altans in de duinen s.str., niet in de bossen. Zeer opmerkelik èn twijfelachtig 
lijkt me daarom de opgave van Amann, als zou Polyirichum Juniperinum oxyphiel zijn. 

Aangezien dus heel Meijendel tot de kalkrijke buitenduinen hoort, heeft een monografie 
van de Bryophyten in dit gebied dubbele waarde, omdat deze dan de beschrijving der 
mosflora in een geologies-homogeen terrein is, al zijn er nog min of meer belangrijke 
verschillen tussen de zeeduinen en de meer landwaarts gelegen duinen. Als men nu 
nagaat, welke mossen er in de Hollandse „duinstreken" gevonden zijn volgens de lijst 
van F. W. van E e d e n (1874) en volgens die van Fr. Ve rdoorn (1927), dan zal men 
verschillende mossoorten vinden opgegeven, die in onderstaande lijst ontbreken. De reden 
daarvan ligt voornamelik hierin, dat men weinig of geen rekening gehouden heeft met 
het feit, dat „de duinen" uit de twee genoemde componenten bestaan. Dat er belangrijke 
verschillen bestaan in de Phanerogamen-flora van de binnen- en buitenduinen, is bekend. 
Typies is b.v. het ontbreken van Calluna vulgaris, Sarothamnus vulgaris, Ulex europaeus, 
Üianthus delloides e. a. in de buitenduinen, en het voorkomen van deze in de binnen
duinen ( J e s w i e t 1913, p. 301). Ook in de mosflora bleek mij een dergelijk verschil te 
bestaan. Want, terwijl Polytrlchum commune in ons gebied ontbreekt, en Polytrichum 
piliferum slechts op één plaats aangetroffen werd, komen beide wél voor in de binnen
duinen, b.v. bij Noordwijkerhout, in 't Haagse bos en bij Loosduihen. Vermoedelik zullen 
ook nog vele andere mossen, tot nu toe voor de Hollandse „duinen" vermeld, een dergelijk 
verschil vertonen. Een vergelijkende studie van de mosflora der binnen- en buitenduinen 
lijkt me zeer nuttig! 

Aan de nu-vo!gende lijst van de, door de mossen-sektie gevonden Bryophyten moet 
nog een opmerking voorafgaan. Er is op één der eerste vergaderingen van de Meijendel-
commissie besloten, zoveel mogelik bij elke vondst aan te geven de „standplaats volgens 
Massa r t . " M a s s a r t geeft n.1. in zijn „Essai de géographie botanique" (1908) een inde
ling van de Belgiesc littorale duinen, welke indeling overzichtelik te vinden is in het 
„Annexe" p. 50a. In overleg met Dr. S c h i e r b e e k heb ik nu de negen, daar voorko
mende kolommen geletterd A t/m 1. Voor H ( = bosquets) nam ik een onderverdeling 
aan, zodat we de volgende standplaatsen krijgen: 

A. S t u i f d u i n e n . Geen mossen, (vgl. Massa r t 1908, p. 395). 
B. D r o g e p a n n e n . 
C. V o c h t i g e p a n n e n . 
D. B l i jvende p l a s s e n . 
E. B l i jvende p l a s s e n met vee (dwz. plassen, die als drink- en badplaatsen voor 

het vee gebruikt worden). 
F. W i n t e r p i a s s e n . 
0 . V a s t e du inen . 
H. Bos. Hu — dennebos. 

H;, berkebos. 
He — eikebos -f iepen. 
ttd — populierebos. 

1. Kul tu u rg rond . 

De onderscheiding, welke Massart maakt tussen Ö en E wordt door hem een weinig 
toegelicht op p. 414. Een dergelijke onderscheiding heeft voor ons gebied geen zin, 
omdat in het Meijendel geen grazend vee meer aangetroffen wordt, dat door de uitwerp
selen meer voedingsstoffen aan het water zou doen toekomen, waardoor andere planten 
verwacht kunnen worden. De standplaatsen D en E zouden dus tot één rubriek van de 
„blijvende plassen" saamgevat kunnen worden. Zover ik weet, is alleen in sprank G van 
een blijvende plas sprake. Het einde van sprank H kan als een „winterpias" aangemerkt 
worden, evenals een uitgewaaide pan in vak 49, waar echter geen mossen in voorkomen. 

l) De Pu van een jong duin is volgens opgave van L u n d e g a r d h 7.8 (dus alkaliese feaktiel); een 
onderzoek van de Pu van het Meijendel, in verband met de plantengroei, is reeds begonnen. 
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Kultuurgrond (1), zoals M a s s a r t bedoelt, komt ook in het Meijendel niet voor, behalve 
een veldje bij de boerderij, dat nu nog voor de verbouw van aardappelen en groenten en 
voor bloemen-teelt gebruikt wordt. Vroeger werd op de vele velden in de buurt van de 
boerderij o.a. rogge verbouwd (zie ook de opm. bij Ceratodon purpureus in de Lijst). In 
de mosflora heb ik geen biezonderheden ten gevolge van de bebouwing kunnen waar
nemen, zodat de kultuurgrond verder niet meer genoemd zal worden. 

Lijst der g e v o n d e n m o s s e n (alfabeties). 

Musci. 

Acrocarpae. 

1. Aulacomnium androgvnum (L.). Schwaegr. H„, H*, Ht-. Algemeen, soms op bosgrond, 
meest echter aan de voet van berken en dennen. Komt zeer dikwels gemengd voor 
met Lophocolea heterophylla. Broedknoppen worden gedurende twee perioden rijp 
aangetroffen, n.1. in Sept.—Okt. 
en in Febr.—Maart. 

2. Barbula convoluta Hedw. G. 
Niet algemeen. 

3. Bartramia pomiformis (L. exp.) 
Hedw. G. Is door wijlen Mejuf
frouw C. Cool in vak 69 op een 
zandwalletje gevonden, dat in
middels afgegraven is, waarmee 
deze enige, mij bekende vind
plaats verdwenen is. 

4. Bryum argenteum L. (fig. \b). 
Komt voor op het dak van de 
boerderij. 

5. Bryum argenteum L. var. lana-
tum (P. Beau v.) Bryol. eur. (fig. 1 a) 
G. Tussen Bryum caplllare en 
op een Zuidhelling gevonden. 
Van nog enkele andere vondsten 
heb ik niet onderzocht, of ze tot 
deze var. hoorden. 

6. Bryum capillare L. B, G. Ver
moedelik algemeen. 

7. Bryum capillare L. var. macro-
carpum Hueben. Op open veld 
in vak 47 gevonden. 

8. Bryum caespiticium L. B. Frequentie onzeker. 
9. Bryum erythrocarptim Schwaegr. B. Op open veld in de Bierlap. 

10. Bryum ventricosum Dicks, fo. propagulifera Amann. Nov, ind ig . (vgl. Mönke-
meyer 1927 p. 509). Éénmaal gevonden. 
De Brya van Meijendel dienen nog nauwkeurig bestudeerd te worden. 

11. Catharinaea undulata (L.). W. et M. C, Ha, Hft Hc, Vrij algemeen, op meer vochtige 
plaatsen. 

12. Ceratodon purpureus (L.) Brid B. G. Zeer algemeen, op droge zandgrond. De veldjes 
in de vakken 69 en 70, die vroeger voor de kuituur van rogge gebruikt werden, zijn 
tans voor het grootste deel bedekt met dit mos. Vooral, wanneer de zon wat laag aan 
de hemel staat en de talloze kapselstelen en kapsels beschijnt, vertonen deze veldjes 
prachtige goud-gele en rode „herfsttinten". 

13. Dicranella hcteromalla (Dill. L) Schimp. B, G, H. Vrij algemeen; slechts een paar 
maal met kapsels gevonden; komt ook op Noordhellingen voor. 

14. Dicranoweisla clrrata (L ) Lindb. H a , H*. Slechts epiphyties gevonden op den, iep en berk. 

Fig. i. 
a. Blad van Bryum argenteum var. lanalum. 
h. Idem van Bryum argenteum. 90 X-
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15. Dlcranum Bonjeant de Not. G. Eén maal gevonden in een Salix-bosje in vak 70. 
16. Dicranum scoparium (L.) Hedw. B, G, H. Algemeen; heeft in het Meijendel niet zo 

vaak kapsels als elders. 
17. Dlcranum scoparium (L.) Hedw. var. orthophyllum Brid. B,G. Vermoedelik vrij algemeen. 
18. Dltrichum flexicaule (Schleich.) Hampe var. densum Bryol. eur. B, G. Algemeen, op 

droge zandgrond. Vormt dichte, half-bolvormige kussens. 
19. Dldymodon rubellus (Hoffm.) Bryol. eur. B, O. Algemeen, op dezelfde plaatsen als 

de vorige. Een enkele maal epiphyties n.1. op een bijna horizontaal hangende berk. 
Bij dit mos nam ik een tweeling kapsel waar, zoals er een (van Dicranum Blyttll) 
afgebeeld wordt door M ö n k e m e y e r (1927, fig. \\d). 

20. Flssidens adianthoides (L.) Hedw. C, G. Op enkele droge plaatsen (vak 51, en aan 
de top van een dicht-begroeide Noordhelling in vak 29) vond ik vrij kleine, armelike 
polletjes. In sprank G. (vochtig!) een flinke vegetatie tussen Sallx repens. Kapsels 
steeds rijkelik aanwezig. 

21. Funaria hygrometrica (L.) Sibth. G, H(„ H*, H(. 
H e r z o g (1926) noemt op p. 69 van zijn boek dit bladrnos nitrophiel, terwijl het met 
Marchantia polymorpha een typiese bewoner zou zijn van oude „Brandstellen", dus 
plaatsen, waar men hout en ander afval verbrand heeft. Funaria hygrometrica komt 
nu in ons gebied op verschillende plaatsen voor, o.a. op de grond in een dennebos 
en een eikebos, op een afgezaagde stronk van een berk, op de betonnen kazematten 
langs de kust; een rijke vegetatie trof ik echter in het Meijendel-bos (vak 70) aan, 
juist op zulk een „Brandstelle"! 

22. Grimmia pulvinata (L.) Smith. Op 't dak van de boerderij. 
23. Mnium cuspidatum (L. ex p. Schreb.) Leyss. G, Ha. H*, H,. Komt verspreid voor, 

vaak op droge zandgrond. 
24. Mnium hornum L. Ha, H*. Algemeen, vooral in het Meijendel-bos. 
25. Mnium rostratum Schrad. H. Vrij algemeen op bosgrond. 
26. Mnium Seligeri Jur. Hj,. Frequentie onzeker. 
27. Mnium undulatum (L.) Weis. C, G, H. Algemeen, vooral in de berkebossen van 

Kijfhoek en Bierlap. Hier in 't voorjaar vaak met kapsels te vinden. 
28. Orthotrlchum affine Schrad. Ha, Hd. 
29. Orthotrlchum diaphanum (Gmel.) Schrad. H*, H,/, 
30. Orthotrlchum fastlglatum Bruch. H*, H,, H^. 
31. Orthotrlchum Lyellil Hook et Tayl. He Eén maal op de stam van 'n iep gevonden; 

met broedknoppen. 
De Orthotrlcha komen in Meijendel verreweg het talrijkst op de populieren voor. 

32. Polytricnum attenuatum Menz. Ha, H*, Hf. Algemeen in de bossen; steeds zonder 
kapsels gevonden. 

33. Polytrlchum junlperlnum Willd. B, G. Steeds op onbeschaduwde zandgrond; algemeen. 
34. Polytrlchum piliferum Schreb. B. Eén vindplaats, nl. in vak 69, bij een afgehouwen 

dennestronk. 
35. Rhacomitrium canescens (Weis. Timm ) Brid. B, G. Zie voor de verspreiding de inlei

ding; op verschillende plaatsen, vooral in de vakken 69 en 70, met talrijke kapsels 
gevonden (Mrt April). 

36. Rhacomitrium canescens (Weis. Timm.) Brid. var. ericoides (Web.) Bryol, eur. B, G. 
De frequentie-verhouding van deze beide mossen dient nog nader bestudeerd te 
worden. 

37. Rhodobryum roseum (Weis.) Limpr. Ht. Hiervan zijn me een viertal vindplaatsen in 
het Meijendel bekend, n.1. in de vakken 49, 59 en 60. Komt als sparsae èn als 
gregatae voor. 

38. Tortella flavo-vlrens (Bruch.) Broth. B, G. Algemeen. 
39. Tortula laevtpila (Brid.) de Not. Hc, lid. Epiphyties, meest op populieren, ook wel 

op iep (vak 69). 
40. Tortula muralis (L.) Hedw., komt voor op verspreid liggende stenen door het hele terrein. 
41. Tortula papillosa Wils. Hc. In vak 69 op de stam van 'n iep gevonden. 
42. Tortula ruralls (L) Ehrh. var. arenlcola Braithw. B, G. Zeer algemeen, op open 
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43. 
44. 
45. 
46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54 

55. 

56. 

57. 
58. 

59. 

60 

zandgrond. Op meerdere plaatsen met talrijke kapsels gevonden, in Mrt.—April. 
Volgens opgaaf van Mevr. M. R S. Boefje van Ruyven \% Cant'narellus muscl-
genus Buil. op dit mos gevonden. 
Tortula subulata (L.) Hedw. G, H. Algemeen op open plekjes, tussen gras e.d. 
Webera annotlna (Hedw.) Bruch. H. 
Webera nutans (Schreb.) Hedm. Ha, Ui,, Mc-
Zygodon viridlssimus (Dicks) Brown. Hs, Hrf. Epiphyties op stam van eik (vak 40) 
en van populier (vak 70) gevonden. 

Pleurocarpae. 

Abletinella abletina (Dill., L.) C. Müll. O Werd het eerst door de heer J. de V r i e s 
(Ommen) gevonden, toen we samen een excursie door het Meijendel maakten en wel op een 
Noordhelling in vak 51. Dit bladmos komt in ons gebied blijkbaar weinig voor, het
geen wel merkwaardig is, omdat het volgens Van E e d e n (1874) ,,zeer algemeen 
op de meeste duingronden" is en talrijk in Kennemerland voorkomt. 
Amblysteglum serpens (L.) Bryol. eur. G, Ht Hrf. Op zandgrond, en epiphyties aan 
de voet en op de stam van berk, iep en populier. Algemeen. 
Brachythecium albicans (Neck.) Bryol. eur. B, G, zelden H». Vrij algemeen op zand
grond, tussen Gramlneeën, Sallx repens en Hippophaës. 
Brachythecium rutabulum (L.) Bryol. eur. B, C, O, H. Zeer algemeen, op bosgrond, 
afgevallen takken en aan de voet van allerlei bomen, ixisszn Sallx repens en Hippophaës; 
ook op de laatste zeehelling. 
Brachythecium velutlnum (L.) Bryol. eur. H. Algemeen, op bosgrond en aan de voet 
van berk, iep en eik. 
Calllergonella cuspidata (L.) Lsk. C en D—E. Alleen op enkele vochtige plaatsen; 
zeer talrijk in sprank G. 
Camptothecium lutescens (Huds.) Bryol. eur. G. Op droge zandgrond, bijna steeds 
tussen Sallx repens! Algemeen. 
Campylium protensum (Brid.) Kindb. fo. tenera 
Moenkem. Nov. i nd ig . (fig. 2) Campylium pro
tensum komt volgens Roth en L i m p r i c h t voor 
op kalk en kalkhoudend gesteente in het berg
land van Midden-Duitsland, de Alpen en vooral 
in de Jura. B r a i t h w a i t e geeft als standplaats 
voor Engeland op: wet rocks and stones in cal
careous districts. Dit mos schijnt dus steeds in 
kalkrijke gebergten aangetroffen te worden; het 
voorkomen in ons gebied (tussen Sallx repens in 
Sprank G) is dan wel zeer eigenaardig! 
Cllmacium dendroides (Dill., L.) W. et M. B, G, 
H. Tussen Sallx repens, op bosgrond (Kijfhoek) 
en op kale zandgrond (droog dal in vak 51). Niet 
zeldzaam, steeds zonder sporogonia gevonden. 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Moenkem, fo. 
caplllacea (fig. 3). C. Deze caplllacea-voTm is een overgangsvorm naar de capillifolla-
groep, zoals die door M ö n k e m e y e r onderscheiden wordt. Elke D. aduncus kan 
zowel als een capillifolia-\orm, als in een capillacea{oveTgangs-)voTm voorkomen. 
(Mönkemeyer , 1927, p. 760). In sprank G tussen afgemaaid riet. 
Drepanocladus exanntilatus (Gümb) Warnst. C. Alleen in sprank G gevonden; vochtig! 
Drepanocladus unclnatus (Hedw.) Moenkem (1927, p. 789) fo. plumosa Schpr. (als 
var.) Nov. ind ig . G. Eén vindplaats, n.1. op een Noordhelling in vak 51 Evenals 
no. 54 is ook dit een mos uit het gebergte. 
Eurhynchlum Stokesll (Turn ) Bryol. eur. H. Algemeen op vrij vochtige bosgrond, 
ook vaak op rottend hout. Heeft zelden kapsels in het Meijendel. 
Eurhynchlum striatum (Schreb.) Schimp. H),. Niet algemeen, behalve in de Kijfhoek. 

Fig. 2. Blad van Campylium protensum 
fo. tenera. 40 X-
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61. Homalothecium sericeum (L.) Bryol. eur. Hf, Hrf. Algemeen op iepen; ook wel op 
populier en berk. 

62. Hylocomlum proliferum (L.) Lindb. B, G. Algemeen, meest tussen Gramlneeën, ook 
tussen Sallx repens. 

63 Hypnum cupressiforme L. B, C, G, H. Zeer algemeen, op de meest verschillende 
plaatsen; ook epiphyties en op 't dak van de boerderij. 

64. Plaglotheclum dentlculatum (L.) Bryol. eur. HQ, Hfc. In het Meijendelbos en de Kijf
hoek aan de voet van den en berk gevonden. Vrij zeldzaam. 

65. Pleurozlum Schreben (Willd.) Mitt. G, Ha. Hb. Vaak tussen Gramlneeën. 
66. Pseudoscleropodlum purum (L.) Fleisch. G, Ha HÖ HC. 

Op enkele plaatsen fructificerend gevonden; Febr.—Mrt. 
67. Rhynchosteglum megapolltanum (Bland.) Bryol. eur. 

Uitsluitend op de laatste hoge zeehelling gevonden! 
Frappant is ook de standplaats, die voor dit mos op
gegeven wordt door B r a i t h w a i t e 111, p. 98: Sandy 
grassy places by the sea! 

68. Rhytidiadelphus squarrosus (L.) Warnst. B, H. Vrij 
algemeen, vooral in de buurt van de boerderij; meest 
tussen Gramlneeën. 

69 Rhytidiadelphus triqueirus (L.) Warnst. B, H. Van 
droge, kale zandgrond tot in vochtige berkebosjes; 
algemeen. 

70. Thuldium tamarlsclnurn (Hedw.) Bryol. eur. C, G, H*. 
Op vochtige plaatsen niet zeldzaam. 

Hepaticae. 

71. Frullanea dilatata Dum. Hb, Hc, Hrf. Epiphyties op 
eiken, iepen, populieren en berken. 

72. Lophocolea cuspidata Limpr. G, H. Algemeen, komt 
meestal op bosgrond voor, vooral in dennebos (c f. 
Fr. Ver doorn . 1926, p. 258 e.v.). 

73. Lophocolea cuspidata Limpr, fo. luxurians Schiffn. 
C. Nov. ind ig . Deze vorm komt in 't algemeen op 
vochtige plaatsen voor; in Meijendel trof ik hem aan 
in Sprank G, aan de voet der N.-O helling. 

74. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. H. Algemeen; 
Epiphyties of aan de voet van berk en den, ook op 
de grond in berkebos, maar vooral in dennebos op 
afgevallen naalden. 

75. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. var. multi
formis Nees. H. Is drie maal gevonden, telkens op 
berkestronken (c.f Ve rdoorn 1926, p. 259), Fig. 3. Drepanocladus aduncus 

76. Madotheca platyphylla Dum Hc, Eén vindplaats, nl. fo. capuiacea. 15 x . 
in vak 69 aan de voet van een iep. 

77. Metzgerla f areata (L.) Lindb. H/,. Enige vindplaats in vak 61 op de stam van een berk. 
78. Pellia eplphylla (L.) Lindb. C. Slechts een klein stukje van dit thalleuze levermos 

gevonden in Sprank G. 

Massa r t (1908) noemt 2 Hepaticae en 38 Muscl, die volgens hem in de Belgiese 
littorale duinen voorkomen; volgens bovenstaande lijst zijn de getallen voor.Meijendel 
resp. 8 en 70. 
(Wordt vervolgd.) J. VERSEVEI.DT. 


